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Avancem sense
deixar ningú enrere

ENS VOLS
CONÈIXER MÉS? 

Mira el vídeo!

El 2021 ha estat un any que ha continuat marcat pel context d’excepcio-
nalitat que vivim a causa de la crisi sanitària, social i econòmica provoca-
da per la pandèmia de la covid-19. Un any en què hem començat a veure 
la llum al �nal del túnel però en què encara convivim amb un escenari 
molt delicat.

El 26,4 % de la població espanyola està en risc de pobresa o exclusió social.
A més, les persones que més ho pateixen són precisament les que
es troben en una situació de més vulnerabilitat: infants, joves, dones, 
persones migrades, persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual.

La manca d’accés a un habitatge digne causa un impacte greu i a moltes 
famílies no se’ls estan garantint drets bàsics com ara l'accés a l'energia
o el dret a l’alimentació. Les persones drogodependents continuen estant 
estigmatitzades. La xacra de la violència masclista continua sumant 
víctimes i encara manca un llarg camí per recórrer per aconseguir la 
igualtat de gènere. 

Davant d’aquesta realitat, a ABD hem continuat acompanyant i impulsant 
serveis i suports essencials a persones en situació de vulnerabilitat. Som 
un agent singular i indispensable en l’àmbit social i sanitari. Hi som 
presents i sentim que no podem faltar.

ABD som tota la base social: professionals, persones usuàries, famílies, 
persones voluntàries i entitats i empreses col·laboradores. Totes juntes 
hem construït transversalment una xarxa comunitària per donar respostes 
properes, acollidores, compartides, innovadores i solidàries que fomentin 
drets i que disminueixin desigualtats. Som presents en més de cent 
plataformes i formem part dels òrgans de govern d’FCD, UNAD, RIOD, 
UNAF, CEOMA, FCVS, FSM, FEDAIA, NEWNET, TEDI, EUCLID NETWORK i ECIU. 
A més, des de l’any 2019 tenim estatus consultiu especial davant 
l’ECOSOC.

Mirem el present amb satisfacció per la feina duta a terme i albirem
el futur amb esperança i il·lusió pels nous projectes, que ens ajudaran a 
anar cap al món que volem. Avancem sense deixar ningú enrere.

L’Associació Benestar i Desenvolupament ABD és una organització
no governamental i sense ànim de lucre que té els orígens a la dècada
de 1980, quan el consum de drogues i la pandèmia de la sida van fer 
estralls entre la població jove. En aquest context, un grup de persones 
professionals i voluntàries es van organitzar per oferir atenció a les 
persones consumidores, a les seves famílies i a l’entorn veïnal més 
proper. Avui continuem treballant per reduir les desigualtats i la 
vulnerabilitat social i sanitària a través d’un ventall ampli d’accions.

L’acció social d’ABD és transversal, perquè som al costat de les 
persones i les comunitats que viuen situacions tan diverses com ara 
discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental, física i 
emocional, manca de béns bàsics —com ara l’habitatge o l’energia—, 
violència masclista o maltractament infantil, el simple fet de fer-se 
gran o de migrar a un altre país, consum de drogues, discriminació 
per gènere, ètnia o origen, o manca d’accés a serveis o a una feina.

Alineament amb els ODS de l'ONU
El nostre propòsit és contribuir a l’enfortiment de les persones, dels 
col·lectius i de les comunitats que pateixen processos d’exclusió, i 
potenciar-ne les capacitats i defensar-ne els drets. Creiem en la 
necessitat d’elaborar estratègies comunes, i és per això que hem 
reforçat el compromís per alinear-nos amb els objectius de desenvolu-
pament sostenible (ODS) de l’ONU. Fa anys que ens vam adherir a 
l’Agenda 2030 i enguany ja som una de les primeres entitats del Tercer 
Sector Social que ha rebut la certi�cació internacional d’assoliment dels 
ODS de les Nacions Unides que atorga la IFGICT. 

Més de quaranta anys
de compromís social

Missió
Creació i gestió contrastada 
de processos i serveis centrats 
en les persones i en les 
comunitats per facilitar-ne 
l’empoderament i enfortir-ne 
el paper actiu a l’hora de 
generar igualtat social i 
benestar personal i col·lectiu.

Visió
Entitat promotora i referent 
d’un model de tercer sector 
que es caracteritza per:

Valors ètics pel que fa a l’ús  
dels recursos i pel que fa al 
tracte envers les persones i 
els col·lectius, les  comuni-
tats i l’Administració.
Gestió e�cient dels 
programes �nançats amb 
fons públics i privats.
Vehicle del compromís social 
de la ciutadania i del model 
de convivència solidària.
Promoció i defensa dels 
drets i les responsabilitats 
de les persones i els 
col·lectius més vulnerables 
i en risc d’exclusió social.

Valors
Ètica i transparència.
Professionalitat.
Creativitat, innovació
i qualitat.
Respecte i convivència.
Compromís social i defensa 
de drets.
Objectivitat i acreditació.



L’acció del Grup ABD,
som Tercer Sector 156.882

PERSONES ATESES

124
PLATAFORMES DE

PARTICIPACIÓ I
D’INCIDÈNCIA POLÍTICA

ON SOM? BARCELONA
C/ de Quevedo, 2, baixos
08012 Barcelona

MADRID
Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid

ANDALUSIA
C/ Nueva, 26, bajos
29200 Antequera

BALEARS
C/ de Gabriel Llabrés, 9, 2n 1a
07007 Palma de Mallorca

VALÈNCIA
C/ de Prolongación Espartero, s/n
46900 Torrent

17212
IMPACTES EN

ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

UN EQUIP
PROFESSIONAL DE

1.686
PERSONES137

SERVEIS I
PROGRAMES

504
PERSONES VOLUNTÀRIES

I COL·LABORADORES

23.719.642€
DE VOLUM ECONÒMIC

AUDITORIES ECONÒMIQUES
PER A GARANTIR
 LA CONFIANÇA I

LA TRANSPARÈNCIA



Actuació local, horitzó global

263 persones en situació d’exclusió
residencial es bene�cien de programes 
d’habitatge social. Garantint-los l’accés
a aquests programes, en reduïm
la vulnerabilitat.

447 persones grans viuen en
residències i habitatges amb servei 
de suport, cosa que fomenta el dret a 
l’autonomia d’aquest col·lectiu.

237.609 quilos d'aliments s’han 
repartit per garantir el dret a una 
alimentació sana, nutritiva i su�cient.

FI DE LA
POBRESA 

45.345 persones assessorades
en programes de detecció i reducció
de la pobresa energètica i de millora
de l’e�ciència energètica.

10.540 accions socials desenvolupa-
des amb l’objectiu de garantir l’accés i
el dret a l’energia de llars en situació
de vulnerabilitat.

2.757 persones en situació de
vulnerabilitat han tingut accés a 
béns de primera necessitat mitjançant 
economats solidaris.

FAM
ZERO

ENERGIA NETA
I ASSEQUIBLE

1.467 persones en itineraris
d’inserció social i laboral mitjançant 
programes d’orientació, formació i 
prospecció.

Promoció de projectes d’innovació 
sobre sobirania alimentària i sobre moda 
ètica, en el marc de l’economia solidària 
i l’emprenedoria social.

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT ECONÒMIC

4.080 persones en tractament
per abús de substàncies i 19.395 en 
programes de prevenció de consum 
d'alcohol i altres drogues.

1.494 persones grans ateses
en centres de dia, residències i serveis 
d’atenció domiciliària que promouen la 
salut i l’autonomia.

15.572 joves han participat en tallers 
de salut sexual, de prevenció d’addic-
cions, de no-violència, de coeducació,
d’LGTBIQ+ i d’interculturalitat.

SALUT
I BENESTAR

192 persones amb discapacitat 
intel·lectual ateses per promoure
la inclusió social, garantir la igualtat
d’oportunitats i reduir les desigualtats.

24.113 persones de 102 nacionalitats 
diferents ateses en programes de 
migració, protecció internacional, refugi, 
traducció i mediació intercultural.

26.745 famílies en espais de
trobada en què es promou la 
vinculació afectiva, l’intercanvi 
d’experiències i la mediació familiar.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

275 campanyes i accions 
comunicatives de transformació social 
amb l’objectiu de construir ciutats i 
comunitats sostenibles, inclusives i 
participatives.

8 projectes d’empoderament 
comunitari adreçats a fomentar
la inclusió social, la sostenibilitat i la 
resiliència mitjançant l’esport, l’agroecolo-
gia, la tecnologia i l’acció voluntària.

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS 

13.514 mares en context de risc 
social s’involucren en programes de 
criança positiva mitjançant l’atenció 
psicosocial i el reforç del vincle en la 
primera infància.

2.995 dones i les seves filles i fills
víctimes de violència de gènere en 
processos de recuperació, atenció 
psicoeducativa i empoderament feminista.

IGUALTAT
DE GÈNERE

Hem executat 10 projectes
internacionals amb 17 països per 
promoure l’intercanvi de coneixements
i la innovació social.

Som presents en 124 plataformes,
11 de les quals són internacionals, una 
aliança per a la transformació social.

ALIANÇA PELS
OBJECTIUS

ENTITAT AMB
certificació

internacional
d’assoliment

DELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE LES
NACIONS UNIDES

Complim amb les 49 metes marcades
com a obligatòries, i a més n’assolim
29 de no obligatòries.



Drogues i salut 
Reducció de riscos i de danys.
Atenció a les drogodependències.
Prevenció en adolescents i joves.
Salut mental.
VIH-sida.
Salut sexual.

Promoció de l’autonomia
i envelliment digne

Suport a les famílies i als cuidadors i a les cuidadores.
Habitatges amb serveis per a persones grans.
Equipaments socials per a persones grans.
Espais de diàleg per a persones joves
sobre el bon tracte i l’envelliment.
Atenció residencial i diürna.
Acompanyament a persones
grans amb soledat no desitjada.
Dinamització de casals cívics
per a persones grans.

Pobresa i inclusió 
Ocupació i inserció laboral.
Emprenedoria social.
Habitatge social.
Garantia alimentària.
Dinamització comunitària.
Assessorament energètic.
Migracions i mobilitat 
internacional.
Prevenció en salut
sexual, afectiva i
reproductiva.
Interculturalitat
i diversitat.

Dimensió domiciliària
Innovació social i tecnològica per evitar la bretxa digital
i prevenir la soledat no desitjada en les persones
grans, Eldcare.
Serveis d’atenció domiciliària (SAD).
Intervenció amb l’entorn comunitari.
Sensibilització envers el bon tracte a
altres generacions.

Respostes singulars

Discapacitat
intel·lectual  

Habilitació ocupacional.
Suport personal i social.
Atenció diürna i residencial.
Promoció de l’autonomia
personal. Diversitat i tracte
individualitzat.
Suport a les famílies.
Integració i participació en
l’àmbit comunitari.

Infància, famílies i
igualtat de gènere 

Suport a les famílies.
Violència de gènere.
Pisos maternoinfantils.
Atenció a la infància en
situació de vulnerabilitat social.
Espais de criança i petita infància.
Intervenció multifamiliar i comunitària.
Taller d’educació per a la transformació
amb perspectiva de gènere.
Atenció psicològica, socioeducativa i
de suport a l’ocupació.

PROJECTES
INTERNACIONALS

Fashion for Inclusion   |   Cut All Ties   |   Mums at Work   |   CooltoRise   |   Youth+   |   

Eu3Digital   |   SCANNER   |   Cope&Hope   |   Coop   |   ECIU   |   AALC



abd.ong
abd@abd-ong.org
Tel.: 93 289 05 30

Grup ABD:

T’hi sumes?

També volem fer un reconeixement a totes les persones anònimes que al llarg del 2021 han fet 
donacions econòmiques i de material que han resultat imprescindibles per a millorar l’atenció 

a les persones usuàries de l’entitat.

Comissió Europea
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Sanidad 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Govern de les Illes Balears
Diputació de Barcelona 
Agència de Salut Pública de Barcelona
Madrid Salud
Servei d’Ocupació de Catalunya
Servei Català de la Salut
Agència Catalana de Joventut
IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) 
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Madrid
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament del Pont de Suert
Ajuntament de Torrent
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Verdú
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mollet
Ajuntament de Sant Feliu
Ajuntament de Premià 
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Distrito de Salamanca de Madrid
European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction

Obra Social "La Caixa"
Fundación Montemadrid
Fundación Mútua 
Madrileña
Banco Sabadell 
Fundación PECSA
Gilead
Fundación HSF
Fundación Ordesa
Lafede.cat
Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona
Fundación CEOE
Associació Cívica
La Nau
Euroleague Basketball

Nutrició sense 
Fronteres
Banc Farmacèutic
Programa UPC 
Reutilitza
Pont Alimentari / 
Solidari Banc de 
Recursos
FEATE 
EKOL
Worldcoo
Essity - Colhogar
Llar d'infants El Gegant 
del Pi, Sant Joan Despí
Urbia Services
IES Provençana

ENTITATS COL·LABORADORES
Grup Rubi 
ALDI 
Sefor Drecera Hospitalet 
de Llobregat
Fabletics, SLU
Consum
EmancipaTIC
ATAM
Momentum Analytics
Fundació Víctor Grífols
Fundació Família i 
Benestar Social
Fundació iSocial
Fundació Espigoladors
Observatori de Bioètica 
i Dret (UB)

Leroy Merlin
COPAVA
Hydra�x
Tau Cerámica
Sambeat
Serplast
Velarte
COIB
COAC
Fundació Aurea
Fundació Campus 
Arnau de l’Escala
Fundació València 
Club de Futbol
Fundació Esportiva 
Torrent

INSTITUCIONS COMPROMESES




